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Pela 8ª vez consecutiva, Mondelēz Brasil realiza
doação de alimentos às instituições sociais
Neste ano, serão distribuídos cerca de 430 toneladas de mantimentos nas regiões Sul,
Nordeste e Sudeste do País
São Paulo, 05 de novembro de 2018 –– Para celebrar o Dia Nacional da Coleta de
Alimentos, que este ano será comemorado no dia 10 de novembro, a Mondelēz Brasil doará 428
toneladas de alimentos às instituições sociais nas regiões Sul, Nordeste e Sudeste, que
beneficiará cerca de 1,4 milhão de pessoas nesses locais.
Desde 2010, quando a empresa iniciou os donativos de forma periódica, a Mondelēz
Brasil já doou mais de 4 mil toneladas de alimentos. Em 2018, os mantimentos foram
encaminhados ao Banco de Alimentos e Programa Mesa Brasil nos estados de São Paulo,
Paraná, Pernambuco e Alagoas; Instituto Pró-Cidadania, de Curitiba; além do Programa Mesa
Brasil Nacional para situações ou campanhas emergenciais causadas por chuvas ou secas.
Em todos os bancos de alimentos há nutricionistas que avaliam e indicam a quantidade
adequada que será oferecida aos beneficiados de cada instituição.
Sobre a Mondelēz International no Brasil
A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) empodera as pessoas a escolherem snacks do
jeito certo em aproximadamente 160 países ao redor do mundo. Com receita líquida de cerca de
US$ 26 bilhões em 2017, a MDLZ está liderando o futuro dos snacks com marcas globais e locais
icônicas, como biscoitos Oreo, belVita e LU; Cadbury Dairy Milk, chocolate Milka e Toblerone;
Sour Patch Kids e gomas Trident. No Brasil, a empresa tem em seu portfólio marcas valiosas,
como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club
Social, Oreo e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento
em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelēz International se orgulha de ser membro
da Standard and Poor’s 500, da Nasdaq 100 e do Índice Dow Jones de Sustentabilidade. Visite
www.mondelezinternational.com/br.

